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На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки особливі 
вимоги ставляться до рівня сформованості самостійної роботи в студентів. У 
„Національній доктрині розвитку освіти” одним із пріоритетних завдань 
визначається: „... формування у дітей та молоді сучасного світогляду, 
розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, 
самоосвіти і самореалізації особистості” [9, 2]. 

У зв’язку з значущістю самостійної роботи в навчальній діяльності та 
розвитку майбутніх фахівців, вона слугувала різноаспектним предметом 
різноманітних психолого-педагогічних досліджень. Умовно їх можна 
розподілити на такі напрямки: 

− дослідження сутності самостійної роботи і її роль у становленні 
професіоналів (Є.В. Гапон, П.І. Підкасистий, Б.П. Єсіпов, В.А. Козаков, 
О.Я. Савченко, Л.В. Жарова, А.М. Алексюк, Р.І. Семенова, І.А. Зимня та ін.); 

− виявлення видів самостійних робіт та розробка методики їх 
проведення (Є.Я. Голант, Л.В. Жарова, П.І. Підкасистий, А.М. Алексюк, 
К.Й. Щербакова, О.А. Нільсон, Б.П. Єсіпов та ін.). 

Метою даної роботи є виявлення теоретичних основ організації 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

З аналізу різноманітних підходів до означення поняття самостійної 
роботи випливає, що в сучасній теорії відсутнє однозначне її тлумачення. 
Більш того, є певна сукупність понять, що використовуються як синоніми: 
„самостійна пізнавальна діяльність”, „позааудиторна навчальна робота”. 
Зокрема це підкреслює Є.В. Гапон: „... серед дослідників нема єдиної думки 
щодо сутності (зміст і форми роботи, функції суб’єктів, основні ознаки і 
структурні ланки) дидактичної категорії самостійної роботи студентів (СРС), 
відсутнє однозначне визначення і класифікація її видів. Більшість авторів 
досліджують окремі сторони проблеми СРС, тому їх судження і висновки 
лише в сукупності дозволяють уявити СРС як різноманітну і багатоцільову 
індивідуальну пізнавальну діяльність студентів” [3, 11-12]. 

На думку вітчизняного вченого А.М. Алексюка активність виявляється у 
принциповості й послідовному відстоюванні поглядів, в ініціативності, 
самостійності, діловитості особистості, в її готовності до самостійної 
діяльності [1, 51]. 

Так, Л.В. Жарова [7, 67] стверджує, що самостійна робота – „це такий 
метод навчання, за допомогою якого учні під керівництвом вчителя і за його 
завданням самостійно вирішують поставлену мету в спеціально виділений 
для цього час і виявляють зусилля до самостійної діяльності, що 
завершується визначеними результатами.” 



З точки зору П.І. Підкасистого самостійна робота „не форма організації 
навчальних занять і не метод навчання. Її правомірно розглядати скоріше як 
засіб залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності” [11, 42].  

Більш ширше відобразив поняття самостійної роботи студентів  
Б.П. Єсіпов: „Самостійна робота студентів, яка включена в процес навчання, 
– писав він, − це така робота, яка виконується без неопосередкованої 
допомоги викладача, але за його завданням у спеціально виділений для цього 
час. При цьому студенти свідомо ставлять за мету досягнути поставлених 
завдань, використовуючи свої сили і показуючи в тій чи іншій формі 
результат розумових чи фізичних (тих або інших разом) дій” [6, 34]. 

На думку В.А. Козакова: „Самостійна робота – це специфічний вид 
діяльності навчання, головною метою якого виступає формування 
самостійності суб’єкта навчання, а формування його умінь, знань та навичок 
здійснюється опосередковано через зміст і методи усіх видів навчальних 
занять” [8, 10]. 

Визначаючи пізнавальну самостійність у навчальній діяльності,  
О.Я. Савченко [13, 252] трактує її як якість особистості, розкриває 
взаємозв’язок із різними аспектами навчального процесу. У навчанні, на 
думку дослідниці, ця якість проявляється різнопланово. У процесі 
формування всебічно розвиненої особистості вона проявляється − як мета 
навчання, у процесі засвоєння знань, умінь і навичок − як засіб підвищення 
усвідомленості дієвості засвоюваного матеріалу. Автор вважає, що загальна 
готовність до пошукової діяльності в рамках навчального процесу − це 
інтегративний стан особистості, який включає мотиваційну, змістову та 
організаційно-процесуальну підструктури, які функціонують цілісною 
складною системою. 

М.О. Данилов [5, 18], визначаючи пізнавальну самостійність як якість 
особистості, вказує на такі її ознаки: а) прагнення і уміння самостійно 
мислити; б) здатність орієнтуватися в новій ситуації, знайти свій спосіб 
вирішення нового завдання; в) бажання не тільки зрозуміти знання, що 
засвоюються, але і способи їх досягнення; г) критичний підхід до думок 
інших; ґ) незалежність власних суджень. 

Психологи та педагоги відзначають, що в основу генезису самостійності 
покладається наслідувальна діяльність. „Наслідування, − пише В. 
Просецький, − „будівельні ліси”, які прибирають у міру росту і розвитку 
творчої самостійності й активності особистості” [12; 35-39].  
Ю. Янотовська прояви самостійності ставить у пряму залежність від 
ставлення до діяльності. Але зазначає, що сформованість самостійності в 
різних видах діяльності не може бути покладена в основу самостійності, як 
риси особистості. 

Самостійність як суб'єктна активність особистості стає предметом 
вивчення багатьох психологічних та педагогічних досліджень, її 
розглядають, як вольову якість особистості чи властивість (В. Богословський, 
А. Ковальов, Г. Костюк, В. Крутецький, А. Петровський та інші), рису 
характеру (К. Платонов), напрямок поведінки (Н. Левитов). 



В українському педагогічному словнику подається тлумачення 
самостійності, як однієї з властивостей особистості, яка характеризується 
двома факторами: по-перше, сукупністю засобів знань, умінь і навичок, 
якими володіє особистість, по-друге, ставленням особистості до процесу 
діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв'язками з іншими 
людьми, які складаються в процесі діяльності [4, 297]. 

Закордонні дидакти по-різному трактують поняття „самостійна робота”. 
Так,  у ФРН виділяють такі її аспекти:  робота учня здійснюється під 
непрямим керівництвом учителя (опосередковане навчання); директивне 
навчання під керівництвом учителя; „вільна” розумова робота учня, яка 
характеризується можливістю вибору засобів і мети учнем. Педагоги Франції 
користуються як терміном „індивідуальна робота”, так і терміном „вільна 
діяльність”, коли передбачаються наявність інтересів та ініціативи учнів. У 
США запроваджено термін „незалежне навчання” (Independent study), який 
означає таке навчання, за яким студентам роздають програми, але надають 
значну самостійність вибору матеріалів і способів засвоєння. Незалежному 
навчанню протиставляється „індивідуально призначене навчання” 
(Individually prescribed instruction), що являє собою навчання під 
безпосереднім керівництвом викладача. 

У сучасному світі все більше поширення одержує теорія „освіта 
впродовж усього життя”, основою якої є організація самостійної роботи 
людей різних вікових груп. Експериментальним шляхом виявлено, що в 
пам’яті людини залишається 10% від того, що вона почула, 50% від того, що 
побачила, і 90% від того, що виконала сама. 

Аналізуючи проблему сутності та змісту самостійної навчальної роботи 
студентів, ми звернули увагу на те, що у педагогічній літературі існує багато 
класифікацій типів і видів СРС. Підходячи з різних позицій, автори цих 
класифікацій закладали в їхню основу різні системоутворюючі фактори 
(Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, В.К. Буряк, Б.П. Єсіпов, Л.В. Журавська, 
І.І. Кобиляцький, В.А. Козаков, В.Л. Оконь, М.М. Скаткін та ін.). Ми 
вважаємо, що найбільше відповідає завданням вищої школи класифікація 
П.І. Підкасистого [10, 85], що розмежовує самостійну навчальну роботу 
студентів за рівнем продуктивності самостійної діяльності студентів: 

1. Самостійні роботи за зразком, які включають рішення типових 
завдань, виконання різноманітних вправ за зразком. На наш погляд, вони 
дозволяють засвоїти матеріал, але не розвивають творчої активності. Це 
перший тип розумової діяльності, що ґрунтується на розпізнанні об’єкта, 
предмета, явища, що вивчається. 

2. Конструктивно-варіативні самостійні роботи передбачають 
необхідність відтворення не лише функціональної характеристики знань, а й 
структури знань, залучення відомих знань для вирішення завдань, проблем, 
ситуацій. Це другий тип (рівень) розумової діяльності, на якому відбувається 
відтворення й розуміння явищ, що вивчаються. 

3. Евристичні самостійні роботи пов’язані з вирішенням окремих 
питань, проблем, поставлених на лекційних, семінарських, лабораторних, 



практичних заняттях. Тут формується вміння бачити проблему вивчення, 
самостійно її формулювати, розробляти план її вирішення. Це третій тип 
(рівень) розумової діяльності, на якому здійснюється більш глибоке 
розуміння явищ, процесів і починається творча діяльність. 

4. Дослідницькі самостійні роботи. У цих роботах (курсових, 
дипломних, інших завданнях) студенти мають намагатися відійти від зразка. 
Тоді їхня діяльність набуває пошукового характеру, розробляються й 
передбачаються свої методи вирішення проблемних ситуацій. Це четвертий 
тип (рівень) розумової діяльності, на якому здійснюється реалізація творчих 
здібностей студента. 

Важко не погодитися з дослідженням Ю.К. Бабанського, який за 
утворюючий фактор у своїй системі поклав структурні компоненти 
навчальної діяльності (планування завдань і способів діяльності, мотивація, 
організація визначених дій, самоконтроль) [2, 92] і виділив три види 
навчальних умінь:  

1. Організаційні (уміння усвідомлювати навчальні завдання; планувати 
форми діяльності і їх виконання; створювати умови для успішного 
завершення діяльності (режим дня, чергування різних видів діяльності); 
здійснювати самоконтроль; оцінювати результати навчальної діяльності). 

2. Інформаційні (уміння здійснювати пошук необхідних даних, роботу з 
різними видами інформації, проводити спостереження і зіставлення, добір 
необхідних інформаційних матеріалів і т.п.) До цієї групи навчальних умінь 
ми пропонуємо віднести і комунікативні уміння, значимість яких особливо 
проявилася з використанням студентами у навчальних цілях засобів НІТ. До 
складу комунікативних умінь і навичок ми пропонуємо включити оволодіння 
способами побудови діалогу в залежності від умов спілкування: з 
інформаційним партнером, колективом, комп'ютерною мережею і т.п.). 

3. Інтелектуальні (уміння сприймати нові дані і запам'ятовувати їх, 
уміння осмислювати і мотивувати свою діяльність, самостійно вирішувати 
завдання, здійснювати самоконтроль і корекцію навчання).  

Наведений аналіз літературних джерел і практики навчання студентів 
дає підстави стверджувати, що проблема самостійної роботи у навчальній 
діяльності завжди вважалась досить актуальною. Багатогранність самої 
проблеми дає підстави зробити висновок, що самостійна робота – це форма 
навчання, за якої студент засвоює необхідні знання, оволодіває вміннями і 
навичками, навчається планомірно й систематично працювати, мислити, 
формує свій стиль розумової діяльності. 
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